
Uma família brasileira do início do século 19 retratada por Jean-Baptiste Debret



A vida do Brasil colonial era regida 
pelas Ordenações Filipinas, um 
código legal que se aplicava a 

Portugal e seus territórios 
ultramarinos. As Ordenações 

Filipinas asseguravam ao marido o 
direito de matar a mulher caso a 

apanhasse em adultério. Também 
podia matá-la por meramente 

suspeitar de traição — bastava um 
boato. Previa-se um único caso de 
punição: sendo o marido traído um 
“peão” e o amante de sua mulher 

uma “pessoa de maior qualidade”, o 
assassino poderia ser condenado a 

três anos de desterro na África



No Brasil República, as leis 
continuaram reproduzindo a ideia 

de que o homem era superior à 
mulher. O Código Civil de 1917 

dava às mulheres casadas o status 
de “incapazes”. Elas só podiam 
assinar contratos ou trabalhar 

fora de casa se tivessem a 
autorização expressa do marido. 

Apenas em 1962 a Lei 4.121 deu à 
mulher casada o status de 

capacidade. A Lei 6.515 de 1977 
permitiu o divórcio e o art.5º, 

inciso I da Constituição Federal de 
1988, instituiu a igualdade entre 

homens e mulheres



Desigualdade de gênero e 
violência

O 7º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, do 

Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública mostrou 
que o total de estupros em 
2012 (50.617) foi maior que 

o número de homicídios 
dolosos (47.136) no mesmo 

período. No país, houve 
26,1 estupros por grupo de 

100 mil habitantes em 
2012, um crescimento de 
18,17% em comparação 

com 2011, quando a taxa 
era de 22,1. 

(Fonte: http://oglobo.globo.com/pais/numero-de-casos-de-estupro-superou-de-homicidios-
dolosos-no-pais-em-2012-10678523#ixzz2jiefcf2r , 04/11/2013)

http://oglobo.globo.com/pais/numero-de-casos-de-estupro-superou-de-homicidios-dolosos-no-pais-em-2012-10678523


(Fonte: http://www.canalibase.org.br/maria-da-penha-precisa-sair-do-papel-para-garantir-
protecao-a-mulher/, 29/11/2012)

http://www.canalibase.org.br/maria-da-penha-precisa-sair-do-papel-para-garantir-protecao-a-mulher/


Segundo pesquisas da ONU e de 
institutos privados, o Brasil é 

um dos principais destinos do 
turismo sexual no mundo hoje, 

ao lado de países como 
Marrocos, Camboja , Colômbia, 
Costa Rica , China , Cuba , Peru 
e Tailândia. Segundo dados de 

2005 da OMT (Organização 
Mundial do Trabalho), os 

turistas sexuais que vêm ao 
Brasil são em sua maioria 

italianos, portugueses, 
holandeses, norte-americanos, 

ingleses, alemães e latino-
americanos.

(Fonte: http://www.infoescola.com/sociedade/turismo-sexual/)

Desigualdade de gênero e 
exploração sexual



A Adidas suspendeu as vendas de 
camisetas feitas para a Copa 
que continham conotação 

sexual. Em uma das camisetas 
há o desenho de um coração e 
um triângulo no meio, dando a 
impressão de que são nádegas 
com um biquíni fio dental, e a 
frase: "I love Brazil" (Eu amo o 
Brasil). Na outra, há o desenho 

de uma garota, também de 
biquíni, com a frase "Lookin' to 
score", que pode ser traduzida 
como "Atrás de pegar garotas". 

(Fonte:http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/02/adidas-suspende-vendas-de-
blusas-do-brasil-com-conotacao-sexual.html, 25/02/2014)



Desigualdade de gênero e 
trabalho

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

Estatística) O salário mensal 
médio recebido pelas 

mulheres foi 20% menor que o 
dos homens ao longo de 2009. 

Enquanto os homens 
receberam R$ 1.682,07 (3,6 

salários mínimos da época), as 
mulheres ganharam R$ 

1.346,16 (2,9). O salário médio 
do brasileiro ficou em R$ 
1.540,59 (3,3 salários). 

(Fonte: Economia.uol.com.br, “Mulheres ganham 20% menos que homens, diz IBGE”,
25/05/2011)



Fonte: O Estado de São Paulo, “Homens ganham até 66% mais do que mulheres”, 
9 de março de 2013



(http://amargosainforma.com/pec-da-mais-direitos-as-domesticas-mas-informais-ainda-sao-
maioria/grafico-trabalhadores-domesticos/, 01/04/2013)

http://amargosainforma.com/pec-da-mais-direitos-as-domesticas-mas-informais-ainda-sao-maioria/grafico-trabalhadores-domesticos/

